VÅRA VIKTIGA FRÅGOR
Jämställdhet i kyrkan
Öppen kyrka - en kyrka för alla menar att alla
människors okränkbara värde och värdighet är
oberoende av kön, könsidentitet, könsuttryck,
sexuell läggning, etnicitet, språk, religion, ålder,
funktionsförmåga och andra omständigheter
som påverkar livet.

Kyrkans sociala arbete
Vi ser att det samhälle som kyrkan verkar i ändras
i snabb takt. Alltför många människor lever under
svåra livsvillkor. Människor behöver tak över
huvudet, mat i magen och en tro på framtiden.
Vi ser det som kyrkans uppdrag att påverka och
agera. Behoven av att tala om existentiella
frågor är stor i vår tid och det behövs fler
arenor för samtal.
Dop, konfirmation, bröllop och begravning
Öppen kyrka - en kyrka för alla utgår från att alla
människor har behov av riter i samband med
livets viktiga händelser.

OM ÖPPEN KYRKA - en kyrka för alla
Vi är människor som valt att engagera oss för
att Svenska kyrkan ska vara alla medlemmars
kyrka. Tillsammans är vi den partipolitiskt
obundna nomineringsgruppen
Öppen Kyrka - en kyrka för alla.
Vi ser att alla människor har samma värde
i en värld där kärlek, rättvisa och ansvar
för skapelsen går hand i hand.
Vi tror på varje människas rätt att själv
definiera sitt liv, sin identitet och sin tro.
Vi vill verka för en kyrka som ger människor
hopp, mening och tro på att Jesus
vandrar med – en kyrka där alla människor
är lika viktiga och där ansvaret för vår
jord är en självklarhet.

Vill Du att
Svenska kyrkan
ska vara alla
medlemmars
kyrka?

Har ni frågor eller vill bli medlem
och stödja oss?
Kontakta oss gärna:
Margareta Karlsson, Ordförande
tel. 070-684 62 60
Tomas Rosenlundh, Vice ordförande
tel. 070-561 79 79

Det vill vi!

Kristina Johansson, Kommunikatör
tel. 070-360 16 60
Mail: kristina@oppenkyrka.se
Hemsida: www.oppenkyrka.se

ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla

Kyrkans berättelser
Bibeln är människors berättelser om möten med
Gud och med livet. Bibelns berättelser kan både
tolka och förvandla våra liv, och vi ser dem som
omistliga delar av vårt kulturarv. För att vara
relevanta idag behöver bibeltexterna tolkas in i
vår tid, för vår tids människor.
När vi läser berättelserna om Jesus lägger vi
särskilt märke till att han möter och tar del av
barns, kvinnors, främlingars och utsattas
berättelser.
Kyrkans demokrati
Vi anser att alla döpta är fullvärdiga medlemmar
i Guds kyrka. Därför skapar vi tillsammans en
öppen folkkyrka.
Barn och unga
För Öppen kyrka är barn lika viktiga som vuxna.
Barnen är vår framtid och vårt hopp.
Vi menar att barn måste få tid och resurser för att
växa och mogna kroppsligt, själsligt och andligt.
Barn ska tas på allvar i alla sammanhang.

Hushållning med gemensamma resurser
Kyrkans tillgångar är medlemmarnas, och vi
tror att rätt hushållning med kyrkans resurser
ger bästa möjlighet att långsiktigt säkra kyrkans
uppdrag på ett sätt som är bra för medlemmarna och för samhället som helhet.
Gudstjänster som ger liv
Vilka vi än är ska vi kunna känna tillhörighet,
delaktighet och gemensamt ansvar för
församlingens gudstjänstliv, gudstjänster som
visar på närvaro, öppenhet och hopp.

Närvaro i samhället
Kyrkan är en del av vår gemensamma värld och
vårt gemensamma samhälle.
Hon måste – självständigt och tillsammans med
andra aktörer – ta ansvar i och för världen och
hennes närvaro måste märkas i samhället.

Ideella medarbetare
Öppen kyrka - en kyrka för alla vill understryka
att alla människor är viktiga och alla människor
– oavsett personliga resurser – behövs i världen
och i Guds församling.
Alla människor behöver bli uppmuntrade till
tjänst, med de gåvor var och en besitter.
Undersökningar visar att det finns ca
en miljon människor i vårt land som är
intresserade av att vara ideella medarbetare
i Svenska kyrkan.
Miljö och hållbarhet
Hela skapelsen i all dess mångfald – och
därmed också människan – är Guds verk och
måste värnas och vårdas på ett ansvarsfullt
och hållbart sätt.
Vi måste alla ompröva vårt sätt att tänka
och handla för skapelsens skull, för livets
skull, för våra barns och för kommande
generationers skull.

Rättvisa borta och hemma
Öppen kyrka - en kyrka för alla menar att alla
människor, över hela jorden, har samma
okränkbara värde och värdighet och samma
rätt att få del av våra gemensamma resurser.

